
 
 

 

Pasaules koru olimpiādes 2014 galvenie mākslinieki 

THE REAL GROUP ir vokālā grupa no Zviedrijas. Kopš 
dibināšanas 1984. gadā grupa sniegusi vairāk kā 2000 
koncertus. THE REAL GROUP ierakstījusi 20 mūzikas 
albumus, kas pasaulē pārdoti vairāk kā pusmiljons kopijās.  

Grupas sastāvā ir pieci dziedātāji, kas izpilda pašu 

komponētu un aranžētu mūziku dažādos žanros- pops, 
džezs, klasiskā un tautas mūzika, roks, R&B, u.c. 

Sadarbojušies ar tādiem leģendāriem māksliniekiem kā 
Džordžu Mārtinu, Bobiju Makferinu, Tūtsu Tīlemanu. THE 

REAL GROUP saņēmusi daudzas starptautiskas balvas, tajā 
skaitā arī "The World's Best Vocal Group" titulu, ko 
dziedātājiem ir piešķīrusi "CASA" ("Contemporary A Capella 

Society of America"). 

 

 

THE KING’S SINGERS ir vokālā grupa no 
Lielbritānijas, kas dibināta 1968. gadā un tās 

sastāvā ir seši dalībnieki. Grupas repertuārā ir 
dažādu mūzikas žanru skaņdarbi. Savu mūziku 

viņiem ir veltījuši tādi komponisti kā Kšištofs 
Pendereckis, Lučāno Berio, Ģērģs Ligeti. THE 
KING’S SINGERS ir pasūtījis ap 200 skaņdarbu. 

Savas darbības laikā grupa ir veikusi vairāk kā 
150 mūzikas ierakstus, piedalījusies neskaitāmos 

televīzijas šovos un arī saņēmusi divas Grammy 
balvas – 2009. gadā par albumu “Simple gifts” un 2012. gadā - “Light and Gold”. THE 
KING’S SINGERS katru gadu sniedz vismaz 125 koncertus.  

 

MORTENS LAURIDSENS ir viens no atzītākajiem mūsdienu 

amerikāņu komponistiem, kura mūzika ieņem nozīmīgu vietu 
20.gs. vokālās mūzikas repertuārā. Viņa skaņdarbus 
atskaņojuši un ierakstījuši CD daudzi ievērojami mākslinieku 

kolektīvi – Chanticleer, Atlanta Symphony Chorus, Chikago a 
capella, Los Angeles Guitar Quartet, San Francisko 

Symphony Chorus u.c. Mortens Lauridsens bieži tiek 
salīdzināts ar Arvo Pertu, Henriku Gurecki, kā arī Johannesu 
Brāmsu. Viņš ir uzrakstījis sešus lielus vokālos ciklus (“Mid – 

Winter Songs”, “Les Chansons des Roses”, Cuatro 
Canciones”, u.c.), kā arī daudzus vokālus skaņdarbus un 

dziesmas korim.  

Mortens Lauridsens ir saņēmis daudzus starptautiskus 

apbalvojumus, kā arī piecas reizes nominēts Grammy balvai. 2007. gadā Amerikas 
prezidents svinīgā ceremonijā M. Lauridsenu apbalvoja ar Nacionālo mākslas medaļu 

par ieguldījumu koru mūzikas attīstībā, tādējādi iemantojot Amerikas koru mūzikas 
maestro titulu.  


